
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจําคณะนิเทศศาสตร 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ 

วันเสาร ท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๒๔ น. 

ณ หองประชุมคณะนิเทศศาสตร ช้ัน ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) 

รายช่ือผูเขาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยประกิจ  อาษา กรรมการ 
๓. อาจารยพลอยชนก วงศภัทรไพศาล กรรมการ 
๔. อาจารยปยะศักดิ์  ชมจันทร  กรรมการ 
๕. อาจารยสมคเน วรวิวัฒน แทน อาจารยมนตศักดิ์ เกษศิรินทรเทพ  กรรมการ 
๖. อาจารยลัทธสิทธิ์ ทวีสุข แทน อาจารยเวทิต ทองจันทร กรรมการ 
๗. อาจารยธนกร พฤกษชาติถาวร แทน อาจารยชโลธร จันทะวงศ กรรมการ 
๘. อาจารยเจตนจันทร เกิดสุข แทน อาจารยศยามล ยนตรศักดิ์สกุล กรรมการ 
๙. อาจารยสุธาวัลย ธรรมสังวาลย กรรมการ 
๑๐. อาจารยณัฐวุฒิ สิงหหนองสวง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๑. อาจารยจารุณี วรรณศิริกุล กรรมการและเลขานุการ 

รายช่ือผูไมเขาประชุม 
๑. รองศาสตราจารยสุธี  พลพงษ  ลาออก 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

 ไมมี 

เริ่มประชุม ๑๒.๐๐ น. 
 ประธานกลาวเปดการประชุม และเริ่มดําเนินการประชุมตามวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑ เรื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 

๑.๑.๑ มหาวิทยาลัยสยามกําหนดนโยบายเนนเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

๑.๒ การอนุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ เรื่องการอนุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๐ จากสภา

มหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ และใหเปดรับนักศึกษาตั้งแต ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๐ 

๑.๓ การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ตามบันทึกขอความ ท่ี สน ๐๓๐๗/๑๑๒ จากสวนงานสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง

ขอเรียนเชิญเขารวมตามกําหนดการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย โดยกําหนดการประเมินฯ ใน

วันท่ี ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) ท้ังนี้ สํานักประกันคุณภาพการศึกษาขอความรวมมือให

คณาจารยและผูเก่ียวของรวมดําเนินการดังกลาวและขอความกรุณาลงทะเบียนเขารวมฟงการนําเสนอผลการประเมิน

คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ในแบบตอบรับออนไลน http://goo.gl/fbaGRGfvRaLludZ๐๒ ภายในวันพฤหัสบดี ท่ี 

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 



๒ 
 

 
 

๑.๔ การทํา presentation เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 ตามท่ี มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในวันท่ี ๙ – ๑๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ นั้น ทางสํานักประกันคุณภาพการศึกษาจึงขอความรวมมือจากคณะนิเทศศาสตรในการจัดทํา presentation เพ่ือ

นําเสนอผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในการประเมินดังกลาว  

 ดังนั้น ทางคณะฯ จึงมอบหมายใหอาจารยเวทิต ทองจันทร และ อาจารยธนัช นนทขุนทด ประสานงานกับทางสํานัก

ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือดําเนินการดังกลาว 

๑.๕ กิจกรรมจิตอาสาปลูกดอกดาวเรือง รําลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลท่ี ๙ 
 คณาจารยและนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม รวมกิจกรรมจิตอาสาปลูกดอกดาวเรือง รําลึกพระมหา
กรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลท่ี ๙ บริเวณเกาะกลางถนนหนามหาวิทยาลัยสยาม เม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๑.๖ การเก็บขอมูลแบบสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพการใหขอมูลของหนวยงานบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 

แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ทางสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ขอความรวมมือทางคณะในการเก็บขอมูลตามแบบสํารวจความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหขอมูลของหนวยงานบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา ป
การศึกษา ๒๕๕๙ ดังนั้น จึงขอใหแตละหลักสูตรดําเนินการดังกลาว โดยไดโพสตลิงกแบบสํารวจฯ ดังกลาวไวในไลนกลุม
อาจารยนิเทศฯ และ เฟซบุกอาจารยนิเทศฯ เรียบรอยแลว 
๑.๗ สรุปการเงินของคณะนิเทศศาสตร ประจําเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๐ 

เร่ือง/โครงการ 
งบประมาณ
อนุมัติ (บาท) 

เบิกจายจริง 
(บาท) 

คาตอบแทนวิทยากรใหความรูดานการเขียนสคริปตและการเลาเรื่อง ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักศึกษา การผลิตรายการขาวและสารคดีเชิงขาว ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรสํานักงาน (เพาเวอรซัพพลายไหม) ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

คาถายเอกสารของคณะนิเทศศาสตร ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ๙,๔๔๒ ๙,๔๔๒ 

รวม ๑๗,๔๔๒ ๑๗,๔๔๒ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 
วาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะนิเทศศาสตร ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ เม่ือวัน

ศุกร ท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๐  

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ โดยมีการแกไขใน วาระท่ี ๓.๒ หนา ๕ ในสวนของผูประเมิน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง จากเดิม “อาจารยณัฐวุฒิ  แสงพิทักษ” เปน “อาจารยณัฐวุฒิ 

สิงหหนองสวง” 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง      

๓.๑ การควบคุม ติดตาม และ ตรวจสอบการดําเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจ 

 เลขาฯ สรุปการดําเนินงานของหลักสูตรตามพันธกิจตาง ๆ ดังนี้ 

๓.๑.๑ การเรียนการสอน 

๑) ทุกหลักสูตรสงผูแทนเขารวมกิจกรรมจัดการความรู (KM) ภายใตหัวขอ "การวิจัยเชิงสรางสรรค" ณ หอง

ประชุมคณะนิเทศศาสตร ในวันศุกรท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ 



๓ 
 

 
 

๒) ทุกหลักสูตรสงผูแทนนักศึกษาสหกิจศึกษาเขารวมกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาดานสหกิจ

ศึกษาของคณะนิเทศศาสตร ในวันศุกร ท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๐  

๓.๑.๒ การวิจัย/งานสรางสรรค 

  ไมมี 

๓.๑.๓ การบริการวิชาการแกสังคม 

๑) อาจารยอนรรฆอร บุรมัธนานนท อาจารยประจําหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการ

แสดง ไดรับเชิญเขารวมแสดงคอนเสิรต “คีตบรรเลง บทเพลงวรรณคดี”ณ โรงละคร คณะนิเทศศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันศุกร ท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๐  

๓.๑.๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ไมมี 

๓.๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา 

๑) ทุกหลักสูตรสงอาจารยผูแทนเขารวมอบรมผูประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันท่ี  ๑๖-๑๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ วิทยากรโดย ศ.นพ. วุฒิชัย ธนาพงศธร ณ หองสัมมนา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

(อาคาร ๑๒) 

๒) อาจารยประยุกต ศรีทองกูล และอาจารยณัฏฐพล อมรทัต เขารวมอบรม INTERNATIONAL ASC 

MASTERCLASS ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ในวันท่ี ๑๘-๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ 

๓.๑.๖ การปฏิบตัิภารกิจตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ไมมี 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
๓.๒ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และคณะวิชา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ตามท่ี สํานักประกันคุณภาพการศึกษากําหนดใหทางคณะวิชาและหลักสูตรกําหนดแนวทางการพัฒนาตาม

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ ซ่ึงทางคณะฯ ไดนําสงในสวนของคณะวิชาไปยัง

สํานักประกันคุณภาพการศึกษาแลว ท้ังนี้ จึงขอใหทางหลักสูตรสรุปแนวทางดังกลาวเพ่ือรวบรวมสงสํานักประกันคุณภาพ

การศึกษาในภาพรวมของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติท่ีประชุม สรุปแนวทางการพัฒนาฯ ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ คือ ๑) คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร ในสวนของตําแหนง

ทางวิชาการ และ คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (องคประกอบท่ี ๔) และ ๒) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (องคประกอบท่ี ๖) 

วาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา  

๔.๑ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษารวมกับกระทรวงสาธารณสุข 
ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาแนวทางในการสงนักศึกษาสหกิจศึกษารวมปฏิบัติงานกับกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
มติท่ีประชุม กําหนดแนวทางการจัดสงนักศึกษาสหกิจศึกษารวมปฏิบัติงานกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง

สาธารณสุข โดยเนนนักศึกษาท่ีมีทักษะการผลิตสื่อ ท้ังนี้ จะจัดสงตามความเหมาะสมของศักยภาพนักศึกษาและความ

สะดวกในการเดินทางเปนสําคัญ 

 



๔ 
 

 
 

๔.๒ การเสนอรายช่ืออาจารย ผูประกอบการ ศิษยเกา และนักศึกษา เพ่ือมาเปนผูใหสัมภาษณ 
 ตามบันทึกขอความ ท่ี สน ๐๓๐๗/๑๐๙ จากสวนงานสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ลงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
เรื่อง ขอใหเสนอรายชื่ออาจารย ผูประกอบการ ศิษยเกา และนักศึกษา เพ่ือมาเปนผูใหสัมภาษณ ดังนั้น จึงขอใหท่ีประชุม
รวมกันพิจารณาและเสนอรายชื่อดังกลาว เพ่ือเขารวมการสัมภาษณในวันศุกร ท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐–
๑๑.๐๐ น. ณ อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๘ ท้ังนี้ใหเสนอรายชื่อมายังสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันพุธ ท่ี ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๐  
 โดยใหเสนอรายชื่อตามรายละเอียด ดังนี้ 

๑. อาจารยประจําในคณะวิชา จํานวน ๑ คน  
๒. นักศึกษาปจจุบัน คณะละ ๒ คน  
๓. ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต คณะละ ๑ คน  
๔. ศิษยเกา คณะละ ๑ คน  
๕. ผูประสานงานของคณะวิชาเพ่ือติดตอ-นัดหมายกับผูเขารับการสัมภาษณ ๑ คน  

มติท่ีประชุม เสนอรายชื่อผูใหสัมภาษณดังกลาว ดังนี้ 
คุณสมบัติผูใหสัมภาษณ รายชื่อผูใหสัมภาษณ หมายเลขโทรศัพท 

อาจารยประจําในคณะวิชา  อาจารยจุฑารัตน การะเกตุ 
(สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง) 

๐๙ ๖๘๕๓ ๙๘๘๙ 

นักศึกษาปจจุบัน  นายณรงฤทธิ์  วงศพิมล   
(สาขาวิชาการโฆษณา) 

๐๘ ๐๙๕๒ ๓๕๑๙ 

นางสาวภาณิศา  สุขทาพจน   
(สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน-ภาพยนตร) 

๐๘ ๕๐๒๗ ๕๓๔๖ 

ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต  คุณวีรวรรณ ทองจันทร    
(กรรมการผูจัดการบริษัทแองเจิล เมจิค จํากัด) 

๐๘ ๖๗๕๕ ๓๗๓๗ 

ศิษยเกา  นางสาววลัยวรรณ  สีคํา   
(สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน-ภาพยนตร) 

๐๘ ๑๓๙๙ ๑๑๓๗ 

ผูประสานงานของคณะวิชาเพ่ือติดตอ-นัดหมาย

กับผูเขารับการสัมภาษณ  
อาจารยจุฑารัตน การะเกตุ 

(สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง) 
๐๙ ๖๘๕๓ ๙๘๘๙ 

 
กอนปดการประชุม ท่ีประชุมไดกําหนดใหมีการประชุมครั้งตอไปใน วันศุกร ท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และ หลักสูตร

นําสงสรุปสาระสําคัญรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรใน วันศุกร ท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 

เลิกการประชุมเวลา ๑๓.๒๔ น. 

 

  รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ผูตรวจรายงานการประชุม 

 อาจารยจารุณี วรรณศิริกุล ผูบันทึกและพิมพรายงานการประชุม 


